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LĒMUMS 

Rēzeknē 

 

2021.gada 2.decembrī Nr. 167 (prot. Nr.8, 11.§) 

 

Par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu un  bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 

Investīciju plāna aktualizēšanu 

 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts nosaka, ka Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas vai attīstības programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas vai attīstības programmas apstiprināšanai. Jaunizveidotajā Rēzeknes 

novadā nav apstiprināta jauna kopīga attīstības programma, līdz ar to ir spēkā Rēzeknes novada 

attīstības programma 2019.-2025.gadam un Viļānu novada attīstības programma 2015.-

2022.gadam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, ievērojot Ministru 

kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 

izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi 

vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana 

pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi” 26.punktu, 

ņemot vērā Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 25.novembra 

priekšlikumu, Rēzeknes novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt aktualizēto Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plānu un bijušā Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam 

Investīciju plānu (pielikumā). 

2. Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt sabiedrību, ievietojot 

aktualizētos Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam un bijušā Viļānu 

novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam Investīciju plānus, un lēmumu par to 

apstiprināšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un 

pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.  

3. Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošana nodaļas vadītāja ir atbildīga par 

lēmuma izpildi. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs       Monvīds Švarcs 
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